
 

 

Izstāžu zāles Zemgalē – piedāvājums visa gada garumā 
 

Latvju spīķeris 
Kontaktinformācija: „Liepsalas”, Klintaines pag., 
Pļaviņu novads, tālr. + 371 26161131, 
info@mezmalasvikings.lv. 
Piedāvājums: Patstāvīgā ekspozīcija par Daugavu 
pirms appludināšanas posmā no Pļaviņām līdz 

Koknesei. Ar laiku arī mainīgās ekspozīcijas. 

Dobeles Novadpētniecības muzejs 
Kontaktinformācija: Brīvības 7, Dobele, Dobeles novads, tālr. +371 63721309 
Piedāvājums: Muzeja darbības pamatā ir pilsētas un novada vēstures izpēte, 
popularizēšana un vēsturisko liecību saglabāšana. Apmeklētājiem piedāvā 
pastāvīgo ekspozīciju par Dobeles vēsturi „Reiz Dobelē...”.Muzeja divās zālēs 
regulāri aplūkojamas lietišķās, tēlotājas vai fotomākslas izstādes.  

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas” 
Kontaktinformācija: „Pikšas”, Bērzes pagasts, 
Dobeles novads, tālr. + 371 29364230, 
www.piksas.lv 
Piedāvājums: Plašajā izstāţu zālē apskatāma 
muzeja direktora Gunāra Ulmaņa, kurš ir arī 
mākslinieks, gleznu izstāde. Norvēģijas skarbie 

iespaidi, atmiņas par Sibīriju, Zemgales noskaņas – tas viss ir Gunāra Ulmaņa 
gleznās. Tūrisma sezonas laikā muzeja apmeklētājiem piedāvā arī citu 
mākslinieku un amatnieku darbu izstādes.   

Ozolnieku Tautas nama izstāžu zāle 
Kontaktinformācija:  Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku nov., tālr. + 371 
26535350, tautasnams@ozolnieki.lv 
Šogad paredzētās izstādes:   
 08.02.11. – 31.03.11. Elizabetes Melbārzdes gleznu izstāde „Esamības sajūta” 
(Sadarbībā ar mākslas galeriju „Pegazs”); 01.04. – 30.04. Annas Kaltiginas 
personālizstāde; 02.05. – 31.05. Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde; 03.09. – 7.10. Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Intas 
Bites gleznu izstāde; 10.10. – 11.11. Visvalda Garokalna gleznu izstāde 
„Akvareļi”; 14.11. – 31.12. Annas Afanasjevas gleznu personālizstāde „Jūtu 
atdzimšana” (Sadarbībā ar mākslas galeriju „Pegazs”).  

Neretas pagasta bibliotēkas izstāžu zāle   
Kontaktinformācija:  Ţanna Miezīte (Nereta, tālr. +371 29339832, fax. +371 
65175117, zanna.miezite@gmail.com, www.neretasnovads.lv). 
Piedāvājums: Gleznu un fotogrāfiju izstādes, kas tiek mainītas ik pēc diviem 
mēnešiem.   

Ērberģes izstāžu zāle 
Kontaktinformācija:  Zeltīte Odiņa (Ērberģe, Neretas novads, tālr. +371 
29440227, fax. +371 65175241, erbergietes@inbox.lv, www.neretasnovads.lv). 
Piedāvājums: Daţādu rokdarbu (adījumi, tamborējumi, austās lietas, pērļojumi, 
tapojumi, rotaslietas, lietās un vaska sveces, māla izstrādājumi u.tml.) un lietišķās 
mākslas izstrādājumu izstādes – pārdošana (izstādes mainās ik pēc diviem 
mēnešiem).   

Dobeles Amatu māja 
Kontaktinformācija:  Baznīcas iela 8, Dobele, 
Dobeles novads , tālr. +371 22049477, 
www.kulturadobele.lv. 
Piedāvājums: Dobeles Amatu mājas izstāţu zālē 
vienmēr ir skatāma kāda jauna amatnieku darinājumu 
izstāde. Šogad savus darbus dobelniekiem un pilsētas 
viesiem rādīs Tautas lietišķās mākslas studiju „Bēne” 

un „Auce” dalībnieces, Dobeles Mākslas skolas pedagogi un Dobeles novada 
amatnieki.  

Izstāžu zāle Zasas Kultūras namā  
Kontaktinformācija:  Zasas Kultūras nams, Zasa, Jēkabpils novads LV - 5239, 
tel. +371 20371520, fax,+371 65233082, zasaskn@jekabpilsnovads.lv, 
www.jekabpilsnovads.lv. 
Piedāvājums: pastāvīga ekspozīcija par kultūrvēsturisko mantojumu un 
tematiskas izstādes.  

Variešu pagasta izstāžu zāle  
Kontaktinformācija:  Krustpils novads, Variešu pagasts, „‟Varieši‟‟ LV – 5236, e-
pasts: lonijaozolina@inbox.lv; mob. tālr. +371 28379842 
Piedāvājums: pastāvīgā tematiskā izstāde ‟‟Otrā pasaules kara relikviju atradumi 
Krustpils novadā‟‟. Mainīgajās izstādēs galvenokārt vietējo autoru fotodarbi un 
daţādas kolekcijas.   

Kūku pagasta izstāžu zāle 
Kontaktinformācija:  Krustpils novads, Kūku pagasts, „‟Kūkas‟‟,LV – 5203, e-
pasts: kuku_biblioteka@inbox.lv; mob. tālr. +371 65228284 vai 
vizmalejina@inbox.lv; mob. Tālr. +371 26557315. 
Piedāvājums: regulāri mainīgas izstādes, pārsvarā vietējo 
mākslinieku gleznas, rokdarbnieču darinājumi, senie apģērbi, 
vaļasprieku kolekcijas u. tml.   

Dainas Eglītes un Jolantas Ābeles atvērtā gleznotāju 
darbnīca un izstāžu telpa 
Kontaktinformācija:  Krustpils novads, Kūku pagasts, Zīlāni, Laukezera iela 4, 
LV – 5203, e-pasts: deglite@inbox.lv, mob. tālr. +371 29210923 vai 
jolanta.abele@inbox.lv, mob. tālr. +371 29414900. 
Piedāvājums: iespēja vērot, kā top gleznas, pašiem izmēģināt, apskatīt, pasūtīt 
un arī iegādāties iepatikušos darbus. Abas mākslinieces ir Jēkabpils Mākslas 
skolas pasniedzējas, mākslas zinātņu maģistres.   

Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs 
Kontaktinformācija:  Kalna iela 6, Bauska, tālr. +371 63960508, 63960511, 
www.bauskasmuzejs.lv, bnmuzejs@apollo.lv. 
Piedāvājums: Daţādas Latvijas un ārvalstu autoru darbu izstādes - gleznas, 
keramika u.c..   

Bauskas Pils muzejs 
Kontaktinformācija:  Pilskalns, Bauska, tālr. +371 63923793, 63922280, 
www.bauskaspils.lv, bauska.pils@e-apollo.lv. 
Piedāvājums: Daţādas izstādes, kas saistītas ar viduslaiku tēmu – atbilstīgi 
muzeja specifikai.  

Rundāles Pils muzejs 
Kontaktinformācija:  Pilsrundāle, tālr. +371 63962197, 26499151, 
www.rundale.net, info.rpm@eila.lv. 
Piedāvājums: Daţādas izstādes atbilstīgi muzeja specifikai.   

Mākslas salons „Meistars Gothards” 
Kontaktinformācija:  Plūdoņa iela 42, Bauska, tālr. +371 63927224, 26363407, 
indraliepa@inbox.lv. 
Piedāvājums: Latvijas mūsdienu mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, 
gleznošanas un lietišķās mākslas meistarklases. 

Jelgavas Pils muzejs 
Kontaktinformācija: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, e-
pasts: muzejs@llu.lv; tālr. +371 63005617.  
Piedāvājums: Jelgavas pils vēstures ekspozīcijā var 
iepazīties ar Livonijas ordeņa pils (14.g.s.) un 18.g.s. 
baroka pils celtniecības vēsturi, uzzināt par paveikto pils 
vēsturiskajā izpētē un saglabāšanā. Apskatāma arī 

Rundāles Pils muzeja ekspozīcija „Kurzemes hercogu kapenes”. 
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Jauni piedāvājumi tūristiem  
„Latvju spīķeris” 
Kontaktinformācija: „Liepsalas”, 
Klintaines pag. Pļaviņu novads, tālr. + 371 
26161131, e-pasts: 

info@mezmalasvikings.lv., 
www.mezmalasvikings.lv  
Piedāvājumus: Tūrisma pakalpojumu 
centrs, kur var iegādāties suvenīrus, 

dāvanas, kas raţotas Latvijā, tādējādi atbalstīt vietējos raţotājus, iegūt 
informāciju, ceļojot pa Pļaviņu novadu. 

Dobeles Amatu māja 
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 8, Dobele 
Tālr. +371 22049477, 63723169, www.kulturadobele.lv 
Piedāvājums: Zemgales un Ziemeļlietuvas amatniecības projekta ietvaros 
renovētā Dobeles amatu māja ir kļuvusi par prasmju un ideju darbnīcu, kas 
veicina un attīsta amatniecību Dobeles pilsētā un novadā. Tā daţādām 
mērķauditorijām sniedz iespēju apgūt amatniecības iemaņas un pieredzi.  
Amatu māja, kas atrodas Dobeles vēsturiskajā centrā, apmeklētājiem piedāvā 
vērot amata meistaru prasmju demonstrēšanu, pašiem līdzdarboties austuvē 
un radošajās darbnīcās, vakarēt un 
cept pankūkas uz malkas plīts saimes 
istabā. Katru dienu te atvērtas amatu 
prasmju darbnīcas, aplūkojamas 
amatnieku darbu izstādes. 
Izstrādājumus var arī iegādāties.  
Katru gadu notiek Jurģu, Zāļu, 
Mārtiņdienas un Ziemassvētku 
tirdziņi.   

Kopā ar pilsdāmām Dobeles pilsdrupās 
Kontaktinformācija: Brīvības iela 7, 
Dobele,  
tālr. +371 63721309, 29436379, 
e-pasts: dobeles.muzejs@navigator.lv 
Piedāvājums: Kopš 2010. gada vasaras 
Dobeles ciemiņus aicina romantiskās 
pilsdrupas izstaigāt kopā ar Dobeles 
pilsdāmām Šarloti un Ofēliju, kuru lomās 
iejūtas Dobeles Novadpētniecības muzeja 

darbinieces. Atraktīvās pilsdāmas izrādīs pilsdrupu plašo teritoriju, izstāstīs 
pils vēsturi un teikas. Ja vien apmeklētājiem būs vēlēšanās, viņas iemācīs arī 
spēlēt aizraujošas viduslaiku spēles.  
Pilsdāmu rotaļas ir iekļautas arī radošajās darbnīcās, kas notiek Dobeles 
Novadpētniecības muzejā. Skolēnu un pieaugušo grupām piedāvā šādas 
radošās darbnīcas:  
 „Smilšu varavīksne” – zīmējam ar krāsainām smiltīm; 
„No hercogienes dārza līdz tējas tasei” – iepazīstam ārstnieciskos augus un 
degustējam tējas kopā ar pils dārza pārzini Dārtu;  
„Esi mākslinieks” – zīmējam un krāsojam Dobeles pili; 
„Spēlēsim Dobeli!” –  galda spēles par un ap Dobeli.  

Viesu māja un kafejnīca „RaCafe” 
Kontaktinformācija: Viestura iela 8a, Dobele, tālr. +371 26350505, e-pasts: 
dobele@racafe.lv, www.racafe.lv.      
Piedāvājums: Jaunā viesu māja atrodas Dobeles centrā. Viesiem piedāvā 
piecus labiekārtotus un ērtus numuriņus. Pirmajā stāvā iekārtota omulīga 
kafejnīca, kur var rīkot arī banketus. Pie viesu mājas ir dārzs, kur vasarās 
darbojas āra kafejnīca. Automašīnām apsargāta autostāvvietā.   

Ērberģes muiža ar Zilo dāmu un leģendu taka muižas parkā  
Kontaktinformācija:  Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, tālr. 
+371 29339832, fax.65175117, e-pasts: zanna.miezite@gmail.com, 
www.neretasnovads.lv . 

 „Alīdas kafejas” - cigoriņu un ozolzīļu kafija pēc vecmāmiņu receptēm, 
ražotne un degustācija 
Kontaktinformācija:  Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, 
tālr.+371 29339832, fax.65175117, e-pasts: zanna.miezite@gmail.com, 
www.neretasnovads.lv .   

Medņu krogs un tā leģendas 
Kontaktinformācija:  Gricgale, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, tālr. 
+371 29339832, fax.65175117, zanna.miezite@gmail.com, 
www.neretasnovads.lv 

Radošās darbnīcas - ziepju vārīšana, sveču liešana, pankūku cepšana 
u.tml - Pilkalnes muižā 
Kontaktinformācija:  Pilkalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, tālr. 
+371 29339832, fax.65175117, e-pasts: zanna.miezite@gmail.com, 
www.neretasnovads.lv . 

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis 
Kontaktinformācija:  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV - 3001; tālr. +371 
63005445, +371 63005447; fax. 63005446, e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv . 
Piedāvājums: Kopš 2010.gada 
17.novembra Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornis pēc 
rekonstrukcijas ir atvērts 
apmeklētājiem. Tajā atrodas Tūrisma 
informācijas centrs, trīs vēstures 
ekspozīcijas – „Zemgale - Latvijas 
prezidentu šūpulis”, „Jelgava un Sv. 
Trīsvienības baznīca laikmeta 
grieţos” un „Tautas tērps Zemgalē”, kā arī konferenču zāle, restorāns „La 
Tour de Marie”, izstāţu zāle un skatu laukums. Torņa pagalmā izveidota 
skulptūra-strūklaka „Trīsvienība”, kuras autors ir tēlnieks Jānis Aivars Karlovs.  
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca, kas uzskatāma par pirmo no jauna uzcelto 
luterāņu mūra dievnamu Eiropā, sākta celt 1574.gadā. Zvanu torni piebūvēja 
vēlāk, no 1686. līdz 1688.gadam, bet 1862.gadā tas tika būtiski paaugstināts. 
Baznīcu nopostīta 1944.gada jūlijā aviācijas uzlidojumu laikā un tā netika 
atjaunota, taču līdz mūsdienām saglabājies baznīcas zvanu tornis.   

Jelgavas Vecpilsēta – sakārtotāka un pievilcīgāka tūristiem 
Kontaktinformācija:  Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV - 3001; tālr. +371 63005445, +371 63005447; 
fax. +371 63005446; e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv 
Piedāvājums: 2010.gadā īstenots 
projekts „Jelgavas Vecpilsētas 
atjaunošana un pielāgošana tūrisma 
attīstībai”. Tā ietvaros atjaunotas 
Vecpilsētas ielu braucamās daļas un 
ietves, saglabājot bruģakmens 
segumu, uzstādītas laternas un soliņi, 
kā arī vēsturisko Dobeles vārtu 
piemiņas zīme. Ir izveidots informatīvais stends un planšetes, kas atspoguļo 
tūrisma objektus Jelgavā un unikālu informāciju par pilsētu daţādos laika 
periodos, kā arī ieteikts maršruts pa rekonstruēto ielu rajonu. Tāpat ir 
sagatavota videofilma „Jelgavas Vecpilsētas bruģakmens stāsts”, kas 
interesanti un saistoši vēstī par Jelgavas Vecpilsētas vēsturi.  

Labiekārtota Lielupes krasta promenāde 
Kontaktinformācija:  Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Akadēmijas iela 1, 
Jelgava, LV-3001; tālr. +371 63005445, +371 63005447; fakss +371 
63005446; e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv 
Piedāvājums: Jelgavā ir izbūvēta gājēju 
promenāde uz Lielupes labā krasta 
aizsargdambja, posmā no dzelzceļa tilta līdz 
Rīgas ielai. Jau tagad promenāde kļuvusi 
par jelgavnieku iecienītu pastaigu vietu. Uz 
piecus metrus augstā aizsargdambja 
izveidota promenāde ar noejas kāpnītēm 
līdz Lielupei un iekārtotām atpūtas vietām. Ir iztīrīta Lielupes gultne, ierīkota 
pludmales zona un laivu piestātne. Gar celiņa malām uzstādīts 
apgaismojums, novietoti soliņi un veikta apkārtnes labiekārtošana.   

Izbraukumi pa Lielupi ar 90 gadus senu kuģīti 
Kontaktinformācija:  Jaunsvirlaukas pagasts, tālr. +371 29486086 
Piedāvājums: Kapteinis Artis vasaras sezonā aicina doties izbraukumos pa 
Lielupi un Driksu ar kuģīti „Frīda”, kas būvēts Zviedrijā pirms 90 gadiem.   

Jēkabpils Vēstures muzejs 
Kontaktinformācija:  Rīgas iela 216 b, Jēkabpils, Latvija,  krustpils1@inbox.lv, 
www.jekabpilsmuzejs.lv, tālr. +371 65221042, +371 26597463 
Piedāvājums: Jaunajā tūrisma sezonā muzejs piedāvā divas jaunas 
izglītojošās programmas:  
Siera stāsts: Siers- ikdienas produkts ar tūkstošgadīgu vēsturi. Katram 
sieram savs stāsts, savs raksturs, savs mūţs. No latviskā ķimeņu siera līdz 
Rokforam, Mocarellai un Parmezānam. Ieskatīsimies siera vēsturē un 
izbaudīsim tā garšu. 
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Sēļu māte sieru sēja: Bez sviesta, krējuma un siera nav iedomājami seno 
sēļu svētki: ne kāzas, ne kristības vai bēres. Tautas atmiņā piens un piena 
produkti bija pārticīgas dzīves un veiksmes simbols. Kurš gan nav dzirdējis 
stāstus par dzīvi piena upes krastos un sviesta kalnos? Aicinām piedalīties 
ķimeņu siera tapšanas brīnumā!  

Gada ģeoloģiskais objekts 2011 – Kulšēnu sēravots 
Piedāvājums: 2011. gada ģeoloģiskais objekts izvēlēts Zemgalē – Bauskas 
novada Vecsaules pagastā. Tur līdzenumā uz ziemeļaustrumiem no 
Ozolaines ciema, ap 300 metrus no Kulšēnu mājām atrodas lielākais avots 
Zemgalē un, iespējams, visā Latvijā. Kulšēnu jeb Ozolaines sēravots izplūst 
Iecavas pietekas – Avotu grāvja labā krastā, mitras pļavas vidū, 7 x 15 metrus 
plašā iedobē. Pirmoreiz milzīgo avotu aprakstījis jau dabas pētnieks Zelmārs 
Lancmanis 1920.gados. Plašāk Kulšēnu sēravots daţādā literatūrā parādās 
diezgan reti un tikai pēdējos 10 gados. Ir izteikts arī pieņēmums, ka Kulšēnu 
sēravots ir lielākais sēravots Latvijā. Kopš 2001.gada tas ir aizsargājamais 
dabas piemineklis un ap to izveidotā aizsargājamā teritorija ir nedaudz lielāka 
par 20 hektāriem. 
Iepriekšējos gados īpaši izvēlētie ģeoloģiskie objekti bija smilšakmens un 
dolomīta atsegumi Vidzemē – populārās Neļķu klintis Salacas krastā pie 
Mazsalacas (2008.gadā) un Sikšņu klintis pie Gaujas Virešu apkārtnē 
(2009.gadā), bet pērn gada ģeoloģiskais objekts bija Virsaišu ūdenskritums 
Kurzemē, pie kura tika izveidota dabas taka. 
Latvijas Petroglifu centra organizēto Kulšēnu sēravota nominēšanu par 
Latvijas 2011. gada ģeoloģisko objektu atbalsta Latvijas Universitātes 
Ģeoloģijas muzejs, Ziemeļvidzemes Ģeoparks, Bauskas novada dome un 
Bauskas Tūrisma informācijas centrs. Pavasarī, kā jau tradicionāli, pie gada 
ģeoloģiska objekta tiks organizēts izglītojošs pasākums.   

Bauskas Rātsnama tūrisma produkts „Sver un mēri Bauskā” 
Kontaktinformācija:  Rātslaukums 1, Bauska, tālr. 63923797, 
www.tourism.bauska.lv, tourinfo@bauska.lv   
Piedāvājums: 2015.gada 18.decembrī apritēs 400 gadi, kopš Zemgales 
hercogs Frīdrihs Bauskā atļāva celt rātsnamu. Rosīgā tirgotāju pilsēta Bauska 
17.-18.gs. piedzīvoja uzplaukumu un lepojās ar lielāko un greznāko rātsnamu 
visā Kurzemes un Zemgales hercogistē. 2011.gada nogalē pēc vērienīgas 
rekonstrukcijas rātsnams atgūs savu vēsturisko izskatu un kļūs par senāko 
atjaunoto rātsnamu Latvijā, piedāvājot skatu uz pilsētu no torņa, ekspozīciju 
„Sver un mēri Bauskā” un jaunu mājvietu Tūrisma informācijas centram.   

Siena skulptūru dārzs  
Kontaktinformācija:  Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads, LV – 5229, Biedrība “Ūdenszīmes”, 26167960, 
ieva.jatniece@gmail.com, 
www.udenszimes.lv 
Piedāvājums: Apmeklētājiem 
laikā no jūlija līdz septembrim 
piedāvā apskatīt no siena 
veidotas skulptūras. Kuras 
veidotas Siena dienu pasākumā. 
Šis pasākums jau ir kļuvis par 
tradīciju un pulcē veidot gribētājus no tuvas un tālākas apkārtnes.    

Meža inteleģences taka 
Kontaktinformācija:  Dāviņu pag., 29484479, 29172614 
Piedāvājums: ir iespēja iepazīt meţu visā tā daudzveidībā, tiek rīkotas 
mācības meţu īpašniekiem, putnu dienas, meţa dienas, daţādas izzinošas 
nodarbības, kurās var iepazīt meţa bioloģisko, ekonomisko daudzveidību, 
baudīt tā estētiskās vērtības. Jebkurš interesents var doties 3,230 km vai 
5,780 km garā pastaigā.   

Iecavas Romas katoļu baznīca 
Kontaktinformācija:  Lauku iela 16, Iecava, tālr. 26466355. 
Piedāvājums: viena no jaunākajām un modernākajām baznīcām Iecavas 
novadā un tuvākajā apkārtnē, atklāta 2009.gadā. Atvērta dievkalpojumu laikā. 

Dievdārziņš 
Kontaktinformācija:  Pārupes iela 3-4, Iecava, tālr. 26639727. 
Piedāvājums: senvieta Iecavas upes krastā, no kura paveras gleznains skats 
uz Iecavas upi un luterāņu baznīcu. Tā tiek uzskatīta par 1812.gada kara 

laikā kaujās pie Iecavas kritušo Napoleona armijas virsnieku apbedījumu 
vietu, bet tāpat saglabājusies leģenda par pirmo Iecavas baznīcu un nostāsti 
par zemgaļu svētvietu un šeit kādreiz stāvējušo dobumakmeni. 2010.gadā 
uzsākti labiekārtošanas darbi, apskatāms gida pavadībā.   

Melnā poda stāsts „Baltajā mājā” 
Kontaktinformācija:  „Baltā māja”, Pilsrundāle, tālr., 63962140, 29121374, 
www.kalpumaja.lv, kalpumaja@inbox.lv 
Piedāvājums:  Iepazīšanās ar keramikas priekšmetu izgatavošanas procesu, 
darbnīcas un cepļa apskate, prezentācija par keramikas veidošanu, 
virpošanu, apdedzināšanu. Keramikas izstāde-pārdošana. Pieteikties 
iepriekš!   

Daiļdārzs „Sējas” 
Kontaktinformācija:  Rundāles pag., tālr.29225006 
Piedāvājums: grupām iepriekš piesakot piedāvā apskatīt dārzu, iepazīties ar 
tā tapšanas vēsturi un iekārtošanu.  

„Somnium” 
Kontaktinformācija:  Pilsrundāle, tālr. 29169034, 29177996, 
emobilis@inbox.lv 
Piedāvājums: izbraucieni ar elektromobīli pa Rundāles pils parku un 
teritoriju.   

Initas Mednes siera ražotne 
Kontaktinformācija:  „Kociņi”, Mēmele, Skaistkalnes pag., tālr. 29567744, 
initamedne@inbox.lv 
Piedāvājums: Mājas siera raţošanas procesa vērošana un degustācija, 
produkcijas iegāde. Pieteikties iepriekš!   

Ķuņķu Svētozols  
Kontaktinformācija:  „Ķuņķi”, Stelpes pag., tālr. 29591569, 64022415 
Piedāvājums: Ķunķu dzimta, kas, iespējams, cēlusies no votiem, kas 
piedalījās Bauskas pils celtniecībā, šajā vietā dzīvojusi kopš 15.gs.vidus. 
Svētozols pēc nostāstiem stādīts 16.gs., pie tā svinēti Līgo svētki, bet tagad 
saimniece katru gadu septembra otrajā sestdienā gaida ciemos senatnes un 
folkloras cienītājus.  

 „Ausekļu dzirnavas” 
Kontaktinformācija:  Bārbeles pag., tālr. 29197412, 26396878, 
www.ausekludzirnavas.lv, martins.medins@inbox.lv 
Piedāvājums: Brīvdabas muzejā iespējams aplūkot latviešu lauku sētu ar 
seno darbarīku kolekciju, izmēģināt savus spēkus daudzveidīgajos zemnieku 
sētas darbos, vērot seno tehniku darbībā. Ik pavasari un rudeni muzejā notiek 
Sējas un Pļaujas svētki ar seno lauku darbu un amatu demonstrējumiem, 
kuros tiek iesaistīti arī apmeklētāji. Muzeja teritorijā – telšu vietas, pirtiņa.   

Kurmenes katoļu baznīca un muižas parks  
Kontaktinformācija:  Kurmenes pag., tālr. 26179543 
Piedāvājums: Baznīca celta 1870.g., to rotā Sv.Pētera skulptūra. Muiţas 
parks veidots kā ainavu parks, ar atsevišķiem regulāra plānojuma elementiem 
– dīķiem un 19.gs. iekārtotām mākslīgām pilsdrupām, kurās iekārtota estrāde.
   

Mobilā mākslas skola 
Kontaktinformācija:  Vecauces pils, Akadēmijas iela 11, Auces novads,  
29195959, 63745302, vecaucespils@gmail.com 
Piedāvājums: Vecauces pilī darbu uzsākusi jaunizveidotā Kristīnas un Raita 
Mobilā mākslas skola, kur var apskatīt audzēkņu radītos darbus. 
Nodarbības notiek radošās domāšanas darbnīcās, mākslas un dizaina 
nodaļās, kā arī vizuālās komunikācijas nodaļā. Tiek aicināti tuvi un tāli 
ciemiņi piedalīties mākslas aktivitātēs. Turpat apskatāmi arī Raita Junkera 
darbi. Sīkāka informācija pa tālruņiem. 29419941, 26173276; 
olraits@gmail.com, www.auce.lv   

Ekskursijas Jelgavā un apkārtnē 
Kontaktinformācija:  25964979,  e-pasts edite.pole@inbox.lv 
Piedāvājums: VAI ZINI, KA IR PILSĒTA, KUR – Lāčplēsis bez rokām cīnās, 
Aleja par mīlestību stāsta, Upe uz vietas stāv, Savvaļas zirgi pilsētā dzīvo, 
Tornis ar stikla grīdu, Tabors un Ģintermuiţa, Vecais Ādolfs un teātris, 
Baltijas lielākā pils, Piens un medus tek, ledus nekūst un smiltis nebirst! 
Nezināji? Atbrauc! Parādīsim! 
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Zemgales suvenīri:  

Dobeles sveces, ko ražo SIA "Baltic 
Candles Ltd."   
Sveces tiek raţotas, izmantojot daţādus 
apstrādes veidus, lakas un zīmējumus. 
Piedāvājumā ir galda sveces, 
pulverspiestās, karsti lietās, figūrsveces, 
aromatizētās un citas. Arī katrai sezonai  – 
pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai –  

savas sveces. Ja svece netiks nodedzināta uzreiz, plauktā ielikta, tā vēl 
ilgi atgādinās par Dobeles apciemojumu. 

Rundāles pils tējas:  
„KURZEMES HERCOGA  MELNĀ TĒJA”. 
Tējas pamatā ir divu lielisku tējas 
audzētājvalstu maisījums jeb blends. 
Indijas TGFOP Assam un Šrilankas ( bij. 
Ceilonas ) OP. Šīs divas sastāvdaļas 
ietilpst klasiskā Angļu Brokastu maisijumā, 

kurš pazīstams vairāk kā simts gadus. „Kurzemes Hercoga Melnā Tēja” ir 
tipisks rīta dzēriens ar nolūku „atmodināt” organismu ar spēcīgu, 
samtainu, iesalam rasturīgu tējas garšu, kurai pēc angļu gaumes klāt var 
pievienot pienu. Neraksturīgu garšas noti klasiskai tējai dod pievienotie 
garšaugu gabaliņi un ziedlapiņas. 
„KURZEMES HERCOGIENES BENIGNAS VESELĪBAS TĒJA”. 
Veidota no divu pazīstamu Ķīnas zaļo tēju veidiem. Sastāvā ietilpst „Chun 
Mei” tulkojumā „skaistās uzacis” un „Zhu Cha” – „pērļu tēja”, rietumos 
pazīstama arī kā Gun Power. Pagatavojot šo zaļo tēju noteikti jāņem vērā 
ūdens temperatūra, tējas lapiņu iepriekšēja skalošana, kā arī iespējams, 
un pat vēlams no vienas tējas porcijas pagatavot vairākus uzlējumus.  
Zaļā tēja papildināta ar kaltētiem ingvera gabaliņiem, apelsīnu miziņām un 
rudzupuķēm. Zaļo tēju var dzert visas dienas garumā, taču vajadzētu 
izvairīties to lietot tukšā dūšā.  Pasniegta īsi pirms ēdienreizes zaļā tēja 
rosina apetīti, bet pēc tās - palīdz sagremot maltīti.  
„KURZEMES HERCOGIENES DOROTEJAS SAPNIS”. 
Tieši pēdējos gadus „tējas mode” sliecās iekļaut maisījumos visus 
iespējami tīkamos augus, kuri spēj iekārdināt ar neraksturīgu garšu vai 
krāsu.  „Hercogienes sapnis” pilnībā atbilst augļu tējas klasifikācijai, kuras 
sastāvā nav pašas „tējas”, tātad dzēriens nesatur tējai raksturīgo sastāvu, 
kā, piemēram, kofeīnu un antioksidantus. Tā vietā var iegūt pastiprinātu 
„C” vitamīna devu, kas veidojas aplejot hibisku ziedlapiņas un meţrozīšu 
augļa miziņas, kuras iekļautas maisījuma pamatsastāvā. Augļu tēja dod 
rubīnsarkanu krāsu un izteikti skābenu garšu, kura lieliski remdē slāpes. 
Var tikt pasniegta gan karstā, gan aukstā veidā. 
Andris Purviņš ,Tēju meistars SIA”ApsarA” 
Var iegādāties Rundāles pilī restorānā un pils suvenīru veikalos, mākslas 
salonā „Meistars Gothards”, Bauskā, Plūdoņa iela 42, 63927224; 
26363407. 

RUNDĀLES PILS muzeja piezīmju blociņi dabīgās ādas vākos, kuros 
iestrādāti zīda tapešu fragmenti no pils interjeros redzamajām tapetēm, 
daţādi izmēri un krāsas.  
Var iegādāties Rundāles pilī: Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles 
novads, LV 3921, Latvija. Tel./fakss: +371 63962197, Mob.tel.+371 
26499151, e-pasts: info.rpm@eila.lv , www.rundale.net  

Bauskas pils suvenīri: 
Piedāvājumā daţāda literatūra, kas 
saistīta ar Bauskas pils celšanas un 
pastāvēšanas laiku, baltmāla pīpes, kas 
izgatavotas pēc arheoloģiskajos 
izrakumos atrastajiem paraugiem, bet 
vērtīgākie priekšmeti ir vēstures un 

mākslas maģistres, keramiķes Baibas Dumpes trauki, kas izgatavoti pēc 
arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem paraugiem. 

Mākslas salons  „Meistars Gothards” piedāvā mūsdienu Latvijas 
mākslas izstādes, organizē tikšanās ar māksliniekiem, gleznošanas un 
lietišķās mākslas meistarklases, pārdod suvenīrus un mākslas 
priekšmetus. 
Var iegādāties Bauskā Plūdoņa ielā 42, tālr.63927224, 26363407, 
indraliepa@inbox.lv 

Amatniecības centrs „Rūme” apmeklētājiem piedāvā ekskursiju 
ar praktisku darbošanos, kuras rezultātā interesenti var veidot 
izstrādājumus no māla vai koka paši un iegūt to kā suvenīru.  
Amatniecības centrs „Rūme” atrodas Zasā, Jēkabpils novadā, tel. 

26239304, daina.saulevica@gmail.com, www.jekabpilsnovads.lv   

Sv. Trīsvienības baznīcas tornī ikviens interesents var iegādāties sešus 
unikālus suvenīrus. 

Svečturis „Tornis” 
Svečturis veidots no māla Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas torņa veidolā. Aizdedzot sveci, izgaismojas 
torņa lodziņi un atmiņā ataust pavadītais laiks Sv. 
Trīsvienības baznīcas tornī. Suvenīrs ir Jelgavas 
apkārtnes keramiķu roku darbs. 

Krūze „Jelgava” 
Vairāku krāsu māla krūze ar Sv. Trīsvienības baznīcas torņa smailes 
nospiedumu ir praktisks un oriģināls suvenīrs no Jelgavas. 
 „Vilciņš” 
Rotaļlieta „Vilciņš” ar Sv. Trīsvienības 
torņa smailes nospiedumu ir interesants 
suvenīrs gan pieaugušajiem, gan bērniem. 
Suvenīrs izgatavots no māla, pieejams 
daţādās krāsās. 

Rotaļlieta „Alnītis” 
Jelgavas ģerboņa alnītis, kas iesaukts par Driksi, 
atdzīvojies rotaļlietā, lai priecētu bērnu sirdis. 
Rotaļlieta ir roku darbs un veidota no auduma.  
 
 

„Zemgales josta” 
Zemgalei raksturīgie ornamenti un raksti ieausti trīs metru garā tautiskā 
sieviešu jostā, kas ir neatņemama Zemgales tautastērpa sastāvdaļa. 

 
Vīna kaste 
Koka kaste, kas ir roku darbs, domāta gan vienai, gan divām vīna 
pudelēm. Tā ir piemērota dāvana draugiem, radiem un paziņām. 

Jelgavas pils suvenīri: 
Piedāvājumā – krūzītes, zvaniņi un uzlīmes ar 
attēloto čuguna lauvu un eņģelīšu maskām, 
kas grezno Jelgavas pils fasādi. Pastkartes, 
tekstila glezniņas ar Jelgavas pils attēlu.  
 

    Dārgais ceļotāj! 

Esam laiduši klajā jau sesto Zemgales tūrisma Jaunumu 
avīzes izdevumu. Tajā uzzināsit par jaunākajiem 
piedāvājumiem 2011.gada tūrisma sezonā Zemgalē. 
Šogad avīze sadalīta trīs tematiskos blokos, lai izceltu 
izstāžu zāļu piedāvājumu, jaunos tūrisma produktus un 
īpašos Zemgalē atrodamos suvenīrus. 

Jūs vienmēr esat gaidīti Zemgalē – auglīgo līdzenumu, 
rāmo upju, seno pilskalnu un grezno piļu novadā! 
Sagaidot ciemiņus, Zemgale katru gadu sniedz arvien 
daudzveidīgāku piedāvājumu Latvijas apceļotājiem, 
aktīvās atpūtas cienītājiem un lauku miera baudītājiem. 

Zemgales plānošanas reģions 
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